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INNOVATIE

Hoe de blauwe tomaten van

ELVEA transparanter worden
Marktleider in tomatenconserven Elvea zet concrete stappen om een betekenisvol merk te worden, ook voor de nieuwe generatie consumenten:
100% natuurlijk en 100% transparant. Het merk
introduceert de nutri-score en lanceert in 2019 ook

een biologisch gamma.
TRANSPARANTIE
Authenticiteit en transparantie zijn het nieuwe normaal in food. Wat
verlangen consumenten vandaag immers te zien in het supermarktrayon? Producten die natuurlijk zijn, geen artificiële kleurstoffen bevatten, geen kunstmatige smaakstoffen, weinig of geen suiker en geen
GMO's, zo blijkt uit onderzoek van Nielsen. Dat hoef je Elvea niet te vertellen. Het merk is marktleider in de categorie tomatenconserven, en als
marktleider moet je je verantwoordelijkheid nemen, vindt Christophe
Janssens, Head of Marketing bij Charlier-Brabo Group. Elvea wil daarom
ook het voortouw nemen inzake transparantie. Zo wil het de stap zetten
van ‘love brand’ naar ‘meaningful brand’.
“Open communicatie over de kernwaarden van ons merk op het vlak van
productie, oorsprong, ingrediënten, voedingswaarden en duurzaamheid, vinden we nog relevanter dan een ultieme slogan over de beste
zijn van de klas. We verbinden ons ertoe om alle relevante informatie
over ingrediënten, voedingswaarden en oorsprong op de verpakking
zelf bekend te maken, samen met de nutri-score. Zonder enige dubbelzinnigheid. Transparantie is voor ons meer dan een loze slogan. Per slot
van rekening zijn wij al ‘free from’ sinds 1885.”

100% NATUURLIJK
Daarom staat voortaan expliciet de vermelding 100% naturale’ op
de Elvea-verpakkingen. Die claim wordt ook gedetailleerd uitgelegd
in de zogenaamde ‘Free From ID Card’ op het etiket: zonder bewaarmiddelen, zonder kunstmatige toevoegingen, zonder kleurstoffen,
glutenvrij en vegan, GMO-vrij, zonder toegevoegde suikers… Op de
website gaat Elvea verder dan de gebruikelijke productinformatie: in
detail wordt uitgelegd waarom de Elvea Soffritto olijfolie bevat, bijvoorbeeld. Voor consumenten die toch nog met vragen zitten, is er

een chatbot.

“TRANSPARANTIE IS
VOOR ONS MEER DAN
EEN LOZE SLOGAN”

Bovendien prijkt op de producten voortaan ook de nutri-score, de
eenvoudige kleur- en lettercode die aangeeft hoe gezond de samen-

stelling van een product is. “We zijn één van de eerste A-merken die
erin meestappen. Bijna ons hele gamma — 44 van de 45 producten
— heeft de nutri-score A, behalve Pomo e legumi, een tomatenconcentraat verrijkt met verse groenten, olijfolie en natuurlijke aroma's,
dat ook een kleine hoeveelheid suiker bevat.”

NU OOK BIO
Bovendien staat er een belangrijke introductie op het programma:
Elvea komt op de markt met een biologische variant van z'n tomatenblokjes en z'n passata. Een logische stap voor een merk dat toch
al 100% natuurlijk is, vindt Christophe Janssens. Bio is een sterk
groeiend segment: goed voor 12% van de totale waardegroei in
FMCG, blijkt uit Nielsencijfers. Elvea geeft op deze manier nieuwe

impulsen aan de tomatencategorie. (svr)

Televisiedebuut
Ook qua above the line communicatie schakelt het merk binnen-

kort een versnelling hoger. Vanaf januari verschijnt er een nieu-
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we, sfeervolle televisiespot. Het filmpje toont hoe de tomaten geoogst en verwerkt worden, en schetst ook de typisch Italiaanse
sfeer die we associëren met het delen en genieten van mediterrane tomatengerechten. Elvea staat namelijk voor authentieke Italiaanse producten: de tomaten worden zorgvuldig geselecteerd
en met passie geplukt in Parma en Salerno, de productie vindt
plaats onmiddellijk na de oogst. Verder blijft Elvea samenwerken
met bloggers en influencers op sociale media en met z'n twee bekende merkambassadeurs: televisiechefs Jeroen Meus (VRT) en
Peppe Giacomazza (Njam.tv).
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